
Врз основа на член 136 став 1 од Законот за заштита на природата ("Службен  весник на 
Република Македонија" бр. 67/04) и член 14 став 1 од Законот за установите ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 32/05), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.01.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА  
НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК  МАВРОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се основа јавна установа за управување и заштита на Националниот 
Парк Маврово. 

 
Член 2 

Називот на јавната установа е: Јавна установа Национален Парк Маврово, Маврови 
Анови, Република Македонија. 
Скратен назив на јавната установа е: Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Ма-

кедонија. 
Седиштето на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија е во Маврови 

Анови. 
 

Член 3 
Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија, се основа заради вршење на ос-

новната дејност управување и заштита на природата, биолошката и пределската разновидност 
и природното наследство преку:   

1) заштита на природните живеалишта од национално и меѓународно значење за кул-
турни, научни, воспитно-образовни и туристичко-рекреативни цели; 

2) воспоставување стабилност на еколошките процеси и биолошката и пределската раз-
новидноста преку трајно зачувување на репрезентативните физичко-географски региони, 
биоценози, генетски ресурси и видови во автентична состојба; 

3) создавање услови за развој на туризмот во согласност со принципот на одржлив раз-
вој; 

4) остварување на културни, научни, образовни и рекреативни цели, кои во исто време 
ја одржуваат природната состојба на националниот парк; 

5) одржливо користење на природно богатство во интерес на сегашниот и идниот раз-
вој, без значително оштетување на деловите на природата и со што помали нарушувања на 
природната рамнотежа; 

6) создавање услови и преземање мерки за заштита на Националниот парк со   цел зачу-
вување и одржливо управување со одредени компоненти на биолошката и пределската 
разновидност; 

7) проучување, истражување и со научни методи обработување на прашањата  од инте-
рес за заштитата на Националниот парк; 

8) водење евиденција и документација за природните и другите вредности и убавини во 
Националниот парк (положба, степен на загрозеност, мерки за заштита); 

9) донесување и спроведување на план за управување и годишни програми за заштита 
на природата;  

10) преземање мерки за заштита на утврдените зони во Националниот парк; 
11) обезбедување поттик и поддршка на заштитата на Националниот парк преку поди-

гање на јавната свест, а посебно во воспитно образовниот процес; 
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12) утврдување на компонентите на биолошката и пределската разновидност и нивната 
загрозеност; 

13) воспоставување режим на заштита на Националниот парк; 
14) спречување на штетните активности од физички и правни лица и други нарушувања 

во Националниот парк како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, 
односно обезбедување максимално поволни услови за заштита и развој на природата; 

15) поттикнување на научно истрaжувачката работа во областа на заштитата на Нацио-
налниот парк; 

16) издавање научни и стручни публикации, водичи, дијапозитиви, разгледници и друг 
информативен и пропаганден материјал за Националниот парк; 

17) потикнување и развивање на интерес и однос кон чувањето на Националниот парк 
преку организирање изложби, прикажување на филмови, предавања и други форми;  

18) производство, откуп и продажба на лековити и ароматични растенија, плодови и се-
миња; 

19) изградба на инфраструктура и уредување на извори, чешми, излетнички локалитети 
и простори за рекреација и др; 

20) вршење заштита, одгледување и отстрел на диви видови животни, како и заштита и 
собирање на диви видови растенија и габи и други шумски плодови; 

21) заштита, одгледување и традиционален риболов на рибниот фонд и 
22) вршење и други работи кои придонесуваат за заштита и унапредување на Нацио-

налниот парк.  
 

Член 4 
Во рамки на основната дејност од член 3 на оваа одлука, Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови 

Анови, Република Македонија, ги врши следниве дејности: 
01 Земјоделство, лов и соодветни услужни активности 
01.1 Одгледување посеви и насади, производство на семе и саден материјал од земјо-

делски растенија 
01.2 Одгледување на животни 
01.4 Земјоделски услуги и услуги во одгледувањето животни освен ветеринарни услуги 
01.5 Лов, траперство, обновување и одгледување на дивеч вклучувајќи ги и соодветни-

те услужни активности 
02 Одгледување на шуми, искористување на шуми и соодветни услужни активности 
02.0 Одгледување на шуми, искористување на шуми и соодветни услужни активности 
05 Улов на риба, дејност на мрестилишта и рибарските фарми, услужни активности во 

рибарството 
05.0 Улов на риба, дејност на мрестилишта и рибарските фарми, услужни активности 

во рибарството  
15 Производство на прехрамбени производи и пијалаци 
15.5 Производство на млечни производи 
15.8 Производство на други прехрамбени производи 
15.9 Производство на пијалаци 
15.98/1 Производство на минерална вода 
15.98/2 Производство на освежителни пијалоци 
20 Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на пред-

мети од слама и плетарски материјал 
20.5 Производство на други производи од дрво, производство на предмети од плута, 

слама и плетарски материјал 
22 Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми 
22.1 Издавачка дејност 
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22.2 Печатење и услужни активности во врска со печатењето 
22.3 Репродукција на снимени медиуми 
36 Производство на мебел и други разновидни производи неспоменати на друго место 
36.6 Друго производство на разновидни производи неспоменати на друго место 
41 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода 
41.0 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода 
51 Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мо-

торцикли 
51.1 Трговија на големо со надомест или на договорна основа 
51.3 Трговија на големо со храна, пијалоци и тутун 
51.5 Трговија на големо со репродукционен материјал, отпадоци и остатоци освен зем-

јоделски 
51.7 Друга трговија на големо 
52 Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и моторцикли; поправка на 

предмети за лична употреба и за домаќинствата 
52.1 Трговија на мало во неспецијализирани продавници 
52.2 Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун во специјализирани продавници 
52.3 Трговија на мало со фармацевтски, медицински, козметички и тоалетни препарати 
52.4 Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници 
52.6 Трговија на мало вон продавници  
55 Хотели и ресторани 
55.1 Хотели 
55.2 Кампови и друг вид сместување за покус престој 
55.3 Угостителски објекти за исхрана 
55.5 Кантини и кетеринг 
60 Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 
60.2 Друг копнен сообраќај 
61 Воден сообраќај 
61.2 Сообраќај на внатрешни водени патишта 
63 Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките аген-

ции 
63.1 Претовар на товар и складирање 
63.2 Други придружни активности во сообраќајот 
63.3 Дејност на патничките агенции и туроператори; дејности што се однесуваат на ука-

жување помош на туристи, некласифицирани на друго место 
70 Активности во врска со недвижен имот 
70.1 Активности во врска со недвижен имот во своја сопственост 
70.2 Издавање на сопствен недвижен имот 
71 Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична 

употреба и за домаќинствата 
71.1 Изнајмување на автомобили 
71.2 Изнајмување на други сообраќајни средства 
71.3 Изнајмување на други машини и опрема 
71.4 Изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата, неспомнати на 

друго место 
74 Други деловни активности 
74.1 Правни, сметководствени, книговодствени и работи на проверка на сметките и би-

лансите; консултантски активности во врска со данокот; испитување на пазарот и јавното 
мислење; деловни и менаџмент консултантски активности; холдинг 

80 Образование 
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90 Отстранување на отпадоци и ѓубре 
90.0 Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности 
92 Рекреативни, спортски, културни и забавни активности 
92.5 Дејност на библиотеките, архивите, кинотеките, музеите и други културни актив-

ности 
93 Други услужни дејности. 
Претежна дејност на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија е 92.53, 

дејност на ботанички и зоолошки градини и други природни резервати.   
 

Член 5 
Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија дејностите од член 4 од оваа 

одлука ги врши во рамките на утврдените границите на Националниот парк согласно За-
конот за прогласување на шумските предели околу Мавровското Езеро за национален 
парк ("Службен весник на НРМ" бр. 10/49) и во објектите кои се во негова сопственост, 
дадени во Прилог 1. 

 
Член 6 

Непосредната заштита на Националниот Парк Маврово ја спроведува чуварската служ-
ба на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија со овластувања определе-
ни согласно Законот за заштита на природата. 

 
Член 7 

Средствата за основање на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија 
се средства кои се изразени во книговодствена вредност и средствата кои се на жиро сме-
тка, просториите и опремата која ја користи ООЗТ НП Маврово � Маврови Анови. 
Средствата за тековно работење на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Ма-

кедонија се обезбедуваат согласно Законот за заштита на природата. 
 

Член 8 
Органи на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија се: Управен од-

бор, Работоводен орган, Стручен колегијален орган и Одбор за контрола на материјално-
финансиското работење. 
Надлежностите, бројот, составот, организацијата и работата на органите на Ј.У.Н.П. 

Маврово, Маврови Анови, Република Македонија, како и другите работи од нивната над-
лежност се утврдуваат со Статутот на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Ма-
кедонија, согласно Законот за заштита на природата. 

 
Член 9 

До именување на директор, согласно Закон,  Владата на Република Македонија со по-
себна одлука да именува вршител на  должноста директор. 
Вршителот на должноста директор ќе ги врши работите за запишување на Ј.У.Н.П. Ма-

врово, Маврови Анови, Република Македонија во судскиот регистар како и други актив-
ности потребни за отпочнување со работа на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Републи-
ка Македонија. 

 
Член 10 

Конституирањето на Управниот одбор, Работодавниот орган и Одборот за контрола на 
материјално-финансиското работење и донесувањето на Статутот на Ј.У.Н.П. Маврово, 
Маврови Анови, Република Македонија ќе се изврши во рок од 6 (шест) месеци од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 4



Член 11 
Со Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија раководи Работоводен 

орган � директор. 
Директорот на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија ги има след-

ниве права и обврски: 
1) го организира и раководи процесот на трудот; 
2) го води работењето на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија; 
3) самостојно донесува одлуки во рамките на своите надлежности; 
4) ја претставува и застапува Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македони-

ја према трети лица; 
5) ги предлага основите на Програмата за работа и Планот за развој и презема мерки за 

нивно спроведување; 
6) ги извршува одлуките на Управниот одбор; 
7) ја предлага организацијата на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македо-

нија; 
8) ги избира и разрешува раководните работници, одлучува за распоредување на работ-

ници на определени работи и задачи; 
9) на Управниот одбор му поднесува Извештај за резултатите од работењето на 

Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија; 
10) одговорен е за законитоста на работата на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Ре-

публика Македонија и 
11) врши и други работи утврдени со Закон и Статутот на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови 

Анови, Република Македонија. 
 

Член 12 
Организацијата на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија, се уреду-

ва со Статутот на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија, согласно За-
конот за заштита на природата. 

 
Член 13 

Корисници на услугите на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија 
се жителите кои живеат во границите на Националниот парк или во негово непосредно оп-
кружување, локалните самоуправи, Владата на Република Македонија, како и граѓаните � 
посетители на Националниот парк. 

 
Член 14 

Работењето на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија во непредви-
дени околности и состојби се уредува во Статутот на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, 
Република Македонија. 

  
Член 15 

Во случај на нарушување на работењето, односно на вршењето на дејноста на Ј.У.Н.П. 
Маврово, Маврови Анови, Република Македонија или ако Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови 
Анови, Република Македонија не ги извршува со закон утврдените обврски, а што не е 
последица на неизвршувањето на обврските утврдени во оваа одлука, може да се преземат 
мерки со кои ќе се обезбедат услови за непречено работење на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови 
Анови, Република Македонија, согласно закон.   
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Член 16 
Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија се основа на неопределено 

време.  
Член 17 

До конституирањето на Ј.У.Н.П. Маврово, Маврови Анови, Република Македонија ќе 
се применуваат актите на ООЗТ НП Маврово � Маврови Анови. 

 
Член 18 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен вес-
ник на Република Мaкедонија". 

 
Бр. 19-4971/2-05                         Претседател на Владата 

19 јануари 2006 година               на Република Македонија, 
    Скопје                               д-р Владо Бучковски, с.р. 

 


